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Resumo: A intervenção proposta consiste em analisar comparativamente,
balizando-se por diferentes conceitos de ética, a forma com que cinco filmes
brasileiros contemporâneos tratam da questão indígena, sendo esses: Paralelo
10 (2012) de Silvio Da-Rin; Corumbiara (2009) de Vincent Carelli; Terras
(2009) de Maya Da-Rin; Serras da Desordem (2006) de Andrea Tonacci e Novos
tempos (2006) de José Kaxinaua. Assim, articulam-se abordagens advindas da
antropologia visual e da ética cinematográfica, que apesar de ser
progressivamente reivindicada, dá ainda seus primeiros passos. As implicações
éticas dos filmes estudados são observadas na relação estabelecida entre os
realizadores, identificados como a primeira pessoa do discurso, e o Outro, no
caso, os índios retratados pelas obras. O filme Terras discute a questão
identitária, constituindo através dos depoimentos selecionados e
principalmente de suas escolhas visuais, um elogio ao processo de miscigenação
cultural, sustentando-o como um fenômeno natural, desconsiderando,
entretanto, a nocividade do contato do homem ocidental com o índio,
evidenciado no filme Paralelo 10. Já a proposta do Vídeo nas Aldeias, idealizado
por V. Carelli, permite aos índios realizarem seus próprios filmes (como Novos
tempos de Kaxinaua), o que se torna indispensável uma vez que o cineasta
constata paradoxalmente um viés colonizador no Corumbiara.
Palavras-chave: Documentário. Ética, Indígena, Antropologia, Estética.
Contacto: vitorzan@gmail.com

O presente trabalho provém de uma reflexão metodológica a propósito do
uso da noção de ética nos estudos cinematográficos. Concebido em duas partes,
trata-se primeiramente de sintetizar uma perspectiva da crítica ética (ethical
critics), utilizando seus conceitos para, em um segundo momento, refletir sobre
quatro filmes brasileiros relacionados a questões indígenas, sendo esses:
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Corumbiara (2009) de Vincent Carelli; Paralelo 10 (2012) de Silvio Da-Rin;
Serras da Desordem (2006) de Andrea Tonacci e Terras (2009) de Maya Da-Rin.
Pergunto-me sobre a maneira com que esse pensamento concebido
principalmente para a literatura se comportaria na análise dos filmes em
questão. No entanto, ao invés de me concentrar na relação entre espectador e
obra, privilegiada pela perspectiva que apresento, foco meus comentários nos
vínculos que os filmes e seus realizadores estabelecem com os objetos por eles
retratados.
1. O colapso das grandes ideologias que marca a transição para a dita pósmodernidade dá margem para um retorno à filosofia ética. Com a finalidade de
estabelecer novas balizas capazes de orientar ações, a ética é retomada por
instâncias heterogêneas da sociedade contemporânea, tais como a saúde, a
economia, a sociologia e a arte. Tal fenômeno sucede igualmente nos estudos
do audiovisual, cujas publicações demonstram um crescente interesse pelo
tema.
Cabe ressaltar, entretanto, que a ética é, mesmo no seio da filosofia, uma
disciplina controversa, podendo revestir significados diversos. Sendo assim,
decliná-la ao meio cinematográfico, sem que haja qualquer precisão do que se
entende pelo conceito, pode esvaziar seu sentido, ocasionando contrassensos.
Essa deriva ocorre, ao meu ver, por dois motivos que se sobressaem dos
demais. Por um lado, noto que o uso da ética no cinema se distancia com
frequência não somente do seu sentido etimológico (que remete ao
comportamento e ao caráter) como dos problemas tradicionalmente oriundos
da filosofia moral. Por outro lado, penso que em boa parte dos casos em que a
ética é convocada, poderia-se optar por termos similares, capazes de expressar
com maior precisão aquilo que se deseja.
Devo advertir que não sou contrário à remodelagem e à evolução de
conceitos,

desde que essas se explicitem

ou sejam

suficientemente

desenvolvidas para serem compreendidas tacitamente. Meu intuito aqui não é
de apontar imposturas, mas de atentar para a complexidade de uma questão que
torna oportuno o estabelecimento de prolegômenos.
Por essas razões, interessei-me por um debate que se deu entre teóricos
da literatura e filósofos, em que esses se questionam sobre a validade de
445

Vitor Tomaz Zan

considerar a dimensão ética de obras literárias, expondo para tanto as bases de
sua conceituação. Grande parte desses teóricos são anglo-saxões, como Cora
Diamond, Martha Nussbaum e James Conant, havendo também franceses como
Vincent Descombes e Sandra Laugier2. Inspirados particularmente na teoria
ética da segunda filosofia de Ludwig Wittgenstein, esses estudiosos desdobram
sentidos de uma ética sem ontologia, o que vem a calhar em um contexto
histórico de incertezas ontológicas.
A ausência de uma ontologia faz com que o propósito dessa corrente não
seja tanto de determinar o conteúdo ético de uma obra, mas de pensá-lo a partir
da relação que o espectador estabelece com a mesma. Esse deslocamento visa à
formação de uma competência ética, que se resume na observação atenciosa de
modos de vida, incluindo o pano de fundo tecido a partir de ações e gestos
cotidianos. Nos termos de Sandra Laugier, a competência ética seria, por esse
motivo, estreitamente ligada à capacidade perceptiva.
Segundo esse prisma, a ética não tem um objeto específico, não podendo
portanto constituir uma disciplina ou mesmo ser definida conceitualmente. Ela
se dilui em ações, gestos e modos de expressão, o que faz com que ela possa ser
observada em manifestações diversas, como o cinema e a literatura. Por isso, as
implicações éticas de um filme, por exemplo, independem da presença de ações
moralizadoras ou de questões clássicas da filosofia moral.
É o que mostra Martha Nussbaum em sua análise do livro A taça de ouro,
de Henry James. A autora defende a importância de se dar à aventura proposta
pelo romance, se empenhando em fazer a experiência daquilo que se percebe
como sendo crucial para a obra. Por meio de um olhar realista (realistic), que se
permite relacionar o universo diegético com a realidade extradiegética, a leitura
ética se compõe pelo direcionamento da percepção, que oscila entre
pormenores específicos e o contexto mais amplo no qual os fenômenos
observados ocorrem. Admite-se que a experiência de um filme e a relação que
ele estabelece com a realidade são influenciados pelo meio no qual ele se
insere, assim como pela maneira com que ele integra a biografia do cineasta.
O valor ético de uma obra cinematográfica ou literária se deve também
ao fato de que o espectador ativamente envolvido com tais criações se depara
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com situações que podem exceder as experiências comuns, obrigando-o a
improvisar novas reações, reciclando seus conceitos em função de situações
desconhecidas.

Tal

aventura,

como

diria

Nussbaum,

requer

que

o

leitor/espectador aceite a tornar seus conceitos maleáveis, deslocando-os e
ampliando-os. Trata-se, em última instância, de se dispor a se desfazer de seus
conceitos, para então poder reestruturá-los, visualizando novas distâncias e
diferenças. Tal perda de conceitos, analisada por Cora Diamond, é essencial à
redefinição da ética, pois ela favorece outro exercício capital: o de se colocar no
lugar do outro. O intuito é de se aproximar da experiência do outro, buscando
compreender, não simplesmente o que ele diz, mas o seu ser como um todo.
Para concluir minha síntese dessa abordagem da ética, cabe pontuar que
ela se opõe a duas dicotomias : afetivo x cognitivo e fato x valor. A
desconstrução da oposição entre afetivo e cognitivo é bem conhecida dos
estudos cinematográficos, pois ela se aproxima da relação entre forma e
conteúdo, já há tempos consideradas intrínsecas ou complementares. Por isso, a
observação da questão ética em um filme não se restringe a aspectos cognitivos
(lógicos), ou afetivos, mas se dá a partir de sua relação. Quanto à oposição entre
fato e valor, promovida pela lógica cientificista, Hilary Putnam (2011, 291-300)
mostra que os valores, bem como os julgamentos normativos, estão embutidos
na própria linguagem. Consequentemente, levando em conta que a apreensão
dos fatos se faz por intermédio da linguagem, a fronteira entre fato e valor
perde seu sentido, pois a forma de ver os fatos traz consigo seus valores.
Isso explica porque os valores, nessa perspectiva, não são enunciados
definidos ou definitivos, eles se desenham juntamente aos atos, fatos e formas
de vida. Por isso os ideais, ou mesmo os imperativos categóricos, descrevem
mais dificilmente a vida moral do que as ações costumeiras. Esses são,
basicamente, os elementos com os quais tal leitura ética visa compreender o
gesto de criação que dá origem ao filme, assim como a economia que ele
entretém com a realidade.
2. Passo então ao segundo tópico, em que me pergunto sobre a viabilidade
da aplicação dessa ética neo-wittgensteiniana aos filmes brasileiros de cunho
etnográfico, mencionados introdutoriamente.
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Proponho iniciar pela questão da percepção daquilo que se mostra
relevante nesses documentários. Em Serras da Desordem, busca-se nitidamente
representar ou reconstituir a história pessoal de Carapiru, ou seja, as errâncias
de um índio cuja tribo foi massacrada. Tonacci afirma que "o projeto era uma
ficção total, antes de virar essa mistura" (Caetano 2008, 121), o que indica que
em sua gênese, o interesse não era o de reativar o enredo através da condição
atual de Carapiru, mas realmente de representar seu percurso. Entretanto, a
colagem composta na montagem, associada à encenação autoexpositiva e à mise
en scène autoral, indicam que o filme não se limita a contar sua história de um
ponto de vista supostamente neutro ou verídico. A trajetória de Carapiru é
retomada e repensada a partir de ao menos duas outras instâncias: o encontro
com o cineasta, e a história do Brasil, evocada de forma simbólica.
Corumbiara, por sua vez, parte de um intuito e acaba perseguindo outro,
correlato. Trata-se de um desvio pelo cinema, uma vez que o filme nasce da
impossibilidade de conferir às imagens sua função original, que é a de
incriminar os responsáveis pelo massacre ocorrido na gleba Corumbiara. O que
importa para essa primeira empreitada é proteger os índios, garantindo seus
direitos. Posteriormente, Vincent Carelli se vê obrigado a mudar de estratégia,
o que faz com que o filme apresente características que permitem classificá-lo
como um filme de reutilização de imagens (remploi). Seria possível integrá-lo à
categoria de reciclagem definida por Nicole Brenez, mas o filme se esclarece
mais satisfatoriamente a partir da teoria da retomada, formulada por François
Niney. No princípio, há a formação de um reservatório de imagens, seguido por
um intervalo temporal entre o registro e a utilização, e finalmente retomado
num movimento que desloca seu sentido inicial, criando novas significações. E
qual seria a preocupação dessa nova iniciativa? Corumbiara age em diferentes
frentes: evidenciando os poderes envolvidos nos conflitos fundiários;
utilizando os arquivos para refletir retrospectivamente sobre o indigenismo; e
constituindo uma poética que lança um novo olhar sobre as calamidades
evidenciadas na narrativa.
No caso de Terras, Maya Da-Rin se debruça sobre as especificidades dos
entre-lugares, optando por trabalhar numa região de tríplice fronteira entre
Brasil, Peru e Colômbia. A predileção por movimentos e travessias atesta que o
filme considera limites e fissuras como barreiras a serem transpostas. Essa
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movimentação dá origem a hibridações caras ao filme, que se esforça para
revelar particularidades e belezas da miscigenação. A figura do indígena surge
inevitavelmente, pois além de grande parte da população urbana ser de origem
autóctone, a cineasta se propõe a entrevistar índios que seguem vivendo
afastados da conurbação. Por meio desses depoimentos e de sua estética, Terras
alinhava um discurso sobre as fronteiras, o território e as interpenetrações
presentes na região.
Já Silvio Da-Rin parte de uma constatação, como explica o realizador no
início do filme, "o Brasil é o país com o maior número de índios isolados". O
documentário

se

constitui

como

uma

expedição,

visando

descobrir,

compreender e revelar questões ligadas aos índios isolados. Para tanto, o
método adotado é essencialmente o do diálogo, associado às observações
visuais registradas ao longo da incursão. A exploração se concentra no
personagem do indigenista José Carlos Meirelles, privilegiando desse modo seu
ponto de vista. O cinema, neste caso, é o meio pelo qual a pesquisa será
efetuada e transmitida. Bem como o mote da viagem é realizar um encontro em
que índios de diversas aldeias são instruídos sobre os isolados, o mote do filme
parece ser de âmbito didático.
Tendo em vista a importância atribuída aos diálogos, convém se
questionar sobre a razão pela qual Silvio Da-Rin não entrevista Meirelles
enquanto ele se encontra na cidade. O dispositivo da viagem favorece os
imprevistos e, mais do que isso, atesta a experiência de Meirelles nesse meio
ambiente, o que funciona como um mecanismo de legitimação do seu discurso.
Além de ser bem recebido pelos índios, "papai Meirelles", como o chama o
chefe da família madijá-ninka, conduz o barco, auxilia o reparo do motor
enguiçado, constrói uma cabana para dormir, etc. Isso remete também à relação
entre fato e valor: o fato de Meirelles trabalhar há muito tempo nessa região,
demonstrando conhecê-la profundamente, acrescenta valor a sua fala, o que
não aconteceria caso ele estivesse em um escritório da capital.
Ainda na linhagem da ética neo-witgensteiniana, atenho-me daqui em
diante à relação estabelecida entre os filmes e seus contextos, bem como à
faculdade de se colocar no lugar do outro. Em Serras da Desordem, embora haja
apego pela narrativa pessoal de Carapiru, a iconografia externa convocada pela
montagem revela uma outra dimensão do filme. Ela faz alusão a uma história
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mais ampla, imagens marcantes da construção nacional, que dialogam direta ou
indiretamente com a história dos indígenas. Considerando a inexistência de
imagens capazes de representar a história a partir do ponto de vista do
indígena, a desventura de Carapiru adquire envergadura emblemática. O cotejo
entre esses dois imaginários insinua que a problemática do filme constitui um
epicentro em torno do qual gravitam cineasta, índio e nação (tomados como
instâncias superlativas do percurso de Carapiru). Serras da Desordem reaviva os
laços

históricos

existentes

entre

cinema,

antropologia,

e

expansão

mercantilista, inserindo desde imagens de ferrovias que remetem à época da
Comissão Rondon, passando por tratores utilizados na extração da madeira, até
helicópteros e aviões que sobrevoam atualmente as florestas brasileiras.
Contrariamente ao primeiro impulso de Corumbiara, Serras não tenta
identificar um único culpado, pois ele se volta para uma conjuntura histórica.
Ao

associar

a

história

de

Carapiru

a

imagens

que

simbolizam

o

desenvolvimento da nação, o filme tende a responsabilizar o Brasil, como um
todo, pela trágica história de seus índios. Assim, o filme sugere que o processo
de colonização não sofreu ruptura com a emancipação da condição de colônia,
ele apenas se transformou ao longo da história.
Dessa forma o cinema integra o aparato colonizador, do qual Tonacci faz
parte. Talvez seja justamente por assumir essa responsabilidade que o cineasta
se permite dirigir de maneira tão incisiva um personagem que representa não
somente seu próprio papel, como sua própria história. A impossibilidade de
realizar sua aspiração primeira, que era de conhecer o outro através do olhar
desse outro, faz com que Tonacci afirme que "No fim, a câmera revelou-se
como mais um instrumento de dominação cultural e direcionamento para o
mundo deles, do outro, como afinal é para nós mesmos. Filmar, como filmar-se,
é assumir essa interferência." (Tonacci apud Caetano 2008, 100). A construção
de Andrea Tonacci se mostra problemática justamente quando ela radicaliza a
incapacidade de adotar o olhar do outro, desistindo assim de dialogar ou de
tentar compreendê-lo. Ao invés de se aproximar do outro e de seu ponto de
vista, Serras tende a enfatizar a opacidade de Carapiru, fazendo dele um
emblema sobre o qual sentidos metafóricos são mais facilmente impressos.
Corumbiara divide com Serras seu ponto de partida, uma chacina
cometida contra uma aldeia indígena. A circulação de enredos e imagens é
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flagrante na filmografia envolvendo indígenas, o que permite o espectador de
compor o plano de fundo a partir dos recorrentes: problemas fundiários, abusos
de poder, extermínios, núcleos de extração de madeira, etc. Apenas nesses dois
filmes, Carapiru, Passaká, Manuzinho e o chefe dos Akunsu ou foram baleados
ou perderam grande parte de suas famílias seja por massacre seja por doença. O
contato com tais personagens incita o espectador a lidar de forma afetiva com
uma história conhecida apenas racionalmente. Trata-se de uma forma sensorial
de promover uma tomada de consciência que diz respeito a um aspecto
catastrófico da história brasileira, que ainda não se assume como agente desse
processo.
A atitude de Corumbiara quanto aos índios destoa da de Serras, o que é
em partes devido às diferenças do contexto em que eles intervêm. Sem saber
sequer quem eram os índios que viviam na região da expulsão, Vincent Carelli
toma partido por eles. Uma vez que o contato é estabelecido, a equipe se
esforça para compreender os índios e suas necessidades, identificando sua
língua, trazendo uma especialista para auxiliar na comunicação, tentando
localizar parentes e pedindo a eles para que contribuam com o processo de
proteção de outros índios. A intimidade que se evidencia durante o filme é
fruto dessa determinação a longo prazo, que está relacionada à importância
atribuída à tentativa de romper a opacidade presente no contato com o outro.
Ainda que seja impossível se desfazer totalmente de seus conceitos, como
constatou Tonacci, Vincent Carelli se dá ao exercício. Por mais dissemelhante
seja o outro, o filme tenta dialogar, compreender e antes de mais nada, se
colocar ao seu serviço.
A atenção de Maya Da-Rin pela hibridação, tema central do filme,
determina a forma como ela se dirige ao outro, desde a escolha de personagens
até o modo como ela recorta a realidade. O interesse do filme por seus
personagens se restringe a registrar suas opiniões a propósito do tema, não
havendo, por isso, espaço para aprofundamento psicológico. Embora o enredo
possa parecer embasado apenas nesses depoimentos, Terras promove um
discurso contundente por meio de sua plasticidade, contando com a
sensibilidade ativa do espectador. Diferentemente de Paralelo 10, onde a
oralidade se sobressai, o aspecto visual de Terras é crucial. Longe de se remeter
ao contexto histórico, o filme agencia a fala dos personagens a uma maneira
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própria de filmar a natureza. As imagens da flora amazônica se distanciam da
paisagem clássica, cuja composição se faz em plano geral. Maya Da-Rin se
aproxima do meio ambiente, esmerilhando sua intimidade, revelando texturas e
intersecções dificilmente perceptíveis.
Em meio a tanto movimento (de pessoas, carros, motos, barcos), a
fixação dos planos da natureza conferem peso a essas imagens. Nelas, Maya DaRin privilegia, mais uma vez, as interferências entre os diversos elementos da
composição. Tais imagens, de cunho argumentativo, insinuam que, desde a
natureza, a miscigenação se mostra onipresente. Através da comparação visual
entre o outro aculturado e a natureza mesclada, Terras se aproxima de uma
ideia determinista segundo a qual o processo de miscigenação seria "natural".
Por isso, penso que os planos fechados podem também fazem alusão a um olhar
que não se remete ao contexto geográfico e histórico envolvidos no filme, o
que impede o filme de conceber a questão das fronteiras do Alto Solimões de
forma dialética.
Paralelo 10 também privilegia o presente, muito embora as opiniões de
José Carlos Meirelles, fundamentadas em vasta experiência prática, possibilitem
um ponto de vista crítico sobre conjuntura atual. Ao vislumbrar a situação
presente, Meirelles não deixa de retomar elementos históricos, citando, por
exemplo, o ciclo da borracha e a evolução das políticas indigenistas da FUNAI.
Paralelo 10 é menos incisivo em sua estrutura: o filme se coloca a escuta,
assumindo de certa forma seu desconhecimento (perceptível nas próprias
imagens, que denotam um olhar estrangeiro). Colocar-se no lugar do outro,
aqui, remete à forma com que o filme se faz de ponte entre seu espectador e
Meirelles. Tomando-o como um "sujeito suposto saber", o filme se transforma
em uma caixa de reverberação do trabalho do indigenista, o que não deixa de
ser um modo de prestar homenagem a sua atividade. Valoriza-se não apenas o
entendimento e a promoção de saberes, como o reconhecimento do trabalho
daqueles que lutaram pelos direitos dos índios.
Para me aproximar de uma conclusão definitiva, cada um dos aspectos
supracitados deveria ser desenvolvido em diferentes esferas dos filmes, mas a
brevidade desta intervenção faz com que eu desenvolva apenas os primeiros
desdobramentos desse trabalho. Ainda assim constato, em tom de desfecho,
que a abordagem ética forjada a partir da segunda teoria de Wittgenstein é
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bastante abrangente, podendo servir a diversos tipos de análise. Sua aplicação
mostra, porém, que as ferramentas teóricas por ela fornecidas (apesar de
interessantes) não são necessariamente inovadoras, pois muitas vezes já foram
integradas, por outros vieses, a metodologias que as precedem. No caso dos
filmes etnográficos, tal abordagem pode ser associada a da antropologia visual,
muito embora não possa substituí-la.
Por fim, reitero a importância que atribuo ao fato de que tal concepção
da crítica ética expõe as noções elementares que sustentam sua aplicação no
campo das artes, o que evita mal-entendidos e imprecisões que por vezes
assombram análises fílmicas que evocam o conceito.
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